
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ  
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
СПЕЦИАЛНОСТИ ПЕРИОД 
ОКС „бакалавър“  

Медицинска сестра, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс  от 5.10. 2020 г. до 15.01.2021 г. 
Акушерка, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс  от 5.10. 2020 г. до 15.01.2021 г. 
Лекарски асистент, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс  от 5.10. 2020 г. до 15.01.2021 г. 
Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „бакалавър“, редовно 
обучение от I до IV курс  

от 5.10. 2020 г.до 15.01.2021 г.   

Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „бакалавър“, задочно 
обучение 

от 5.10. до 23.10.2020 г. /I курс/ 
от 26.10. до 17.11.2020 г. /II курс/ 
от 5.10. до 23.10.2020 г. /III курс/ 
от 26.10. до 13.11.2020 г. /IV курс/ 

Управление на здравните грижи, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от 
I до IV курс  

от 5.10. до 15.01.2021 г.  

Управление на здравните грижи, ОКС „бакалавър“, задочно обучение от 5.10. до 20.10.2020 г. /I курс/ 
от 22.10. до 6.11.2020 г. /II курс/ 
от 9.11. до 24.11.2020 г. /III курс/ 

Кинезитерапия, ОКС „бакалавър“, редовно обучение от I до IV курс 
курс 

от 5.10. 2020 г. до 15.01.2021 г.  

                                  ОКС „магистър“  

Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „магистър“ след ОКС 
„бакалавър“, задочно обучение  

от 16.11. до 4.12.2020 г.  

Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „магистър“, задочно 
обучение 

от 12.10. до 30.10. 2020 г.  

Управление на здравните грижи, ОКС „магистър“, задочно обучение от 7.12. до 25.12.2020 г. 



Управление на здравните грижи, ОКС „магистър“, задочно обучение, 
ПМС /215/ 

от 25.11.2020 г. до 15.12.2020 г. /I курс/ 
 

Управление на здравните грижи, ОКС „магистър“, задочно обучение, 
ПМС /215/ 

от 4.01.2021 г. до 15.01.2021 г. /II курс/ 
 

Управление на клинични изпитвания, ОКС „магистър“, задочно 
обучение  

от 15.10. до 17.12.2020 г.  

Трудова медицина и работоспособност, ОКС „магистър“, задочно 
обучение 

от 12.10. до 30.10.2020 г.  

Кинезитерапия, ОКС „магистър“, редовно обучение от 5.10.2020 г. до 15.01.2021 г.  
Клинични здравни грижи, ОКС „магистър“, редовно обучение от 15.10. до 19.11.2020 г.  
Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност,  
ОКС„магистър“, задочно обучение 

от 2.11. до 20.11.2020 г. 

Медицинска рехабилитация и балнеология,  ОКС„магистър“, редовно 
обучение 

от 19.10.2020 г. до 18.01.2021 г. /I курс/ 
от 19.10.2020 г. до 8.01.2021 г. /II курс/ 

Здравословно и диетично хранене, ОКС „магистър“, редовно обучение от 5.10.2020 г. до 15.01.2021 г.  
Медицинска козметика, ОКС „магистър“, редовно обучение от 6.10.2020 г.  до 15.01.2021 г. /I курс/ 

от 5.10.2020 г.  до 15.01.2021 г. /II курс/ 

 Пълният размер  на нормативно определената такса за обучение за всеки семестър се заплаща в срок 
до един месец от началото на семестъра на следната банкова сметка:  

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF, 
ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6  

Записването на студентите се извършва в Деканата с бордеро за платена такса и студентска книжка 
от 5.10.2020 г.   

 


